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 فشدی ّبی تَاًبیی ی تَسؼِ ٍ سضذ“ ٍ ”فشصًذاى یتتشث“ ،”تذسیس“دس چٌذگبًِ ّبی َّش اص اید گرفته تصمیم اگر

 ثْشُ ثگیشیذ ثِ ضوب آفشیي هی گَیین! ”خَدتبى

  

 آهذیذ! خَش فشٌّگ ٍ داًص ضْش آسهبى ثِ

 ایي اهب  ثیبییذ ًگبّی دٍثبسُ ثِ َّش ّبی چٌذگبًِ ثیبفىٌین آهذیذ! خَش چٌذگبًِ ّبی َّش ساص ٍ سهض پش جْبى ثِ

 !تىٌیىی ٍ وبسثشدی ی صاٍیِ اص ثبس

  

********** 

  

  

 ًجشیذ: یبد اص سا چٌذگبًِ ّبی َّش اغلی ضؼبس

 ”دارند. چندگانه هوش بشر ابنای ی همه ”

 ضًَذ. تمَیت ٍ یبفتِ پشٍسش ایي َّش ّب هی تَاًٌذ

 ضًَذ. ضؼیف ٍ ضذُ گشفتِ ًبدیذُ ایي َّش ّب هی تَاًٌذ

  

********** 

  

 ویست؟ گبسدًش َّاسد

پٌسیلَاًیب است. اٍ ثِ داًطگبُ ّبسٍاسد سفت. ثِ سٍاًطٌبسی ٍ ػلَم اجتوبػی  ۳۴۹۱َّاسد گبسدًشهتَلذ 

ى ثِ ػاللِ هٌذ ضذ.ٍی ثِ وشسی استبدی آهَصش دس ّبسٍاسد سسیذ. اص هْوتشیي وبسّبی اٍ هی تَا

 چبسچَة ّبی رّي ٍ ًظشیِ َّضْبی چٌذگبًِ اضبسُ وشد.

********** 
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 چیست؟ َّش

 ی دسثشگیشًذُ سا َّش  دیگش ثشخی  داًٌذ. ثشخی پژٍّطگشاى َّش سا یه لبثلیت هٌفشد ٍ ػوَهی هی

 .داًٌذ هی استؼذادّب ٍ ّب هْبست اص ای داهٌِ

********** 

  

 چیست؟ ذگبًِچٌ ّبی َّش

 دس حَصُ سٍاى ضٌبسی ٍ ػلَم سفتبسی هؼوَال ثبٍس ثش ایي است وِ:

 است هٌفشد هَجَدیتی َّش ”

 سسذ هی اسث ثِ وِ

 تَاى هی ضَد، اسائِ هٌبست ای ضیَُ ثِ وِ غَستی دس سا چیضی ّش وِ ّستٌذ سفیذی لَح هبًٌذ اًسبًْب ٍ

 ”داد. آهَصش آًْب ثِ

 

 

 ؟ گبسدًش َّاسد ادػبی

 داسًذ. چٌذگبًِ َّش ثطش اثٌبی ی ِّو -

 ضًَذ. تمَیت ٍ یبفتِ پشٍسش تَاًٌذ هی ّب َّش ایي -

 ضًَذ. ضؼیف ٍ ضذُ گشفتِ ًبدیذُ تَاًٌذ هی ّب َّش ایي -
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********** 

 “ هوش انواع“

 ًوبییذ! دسیبفت َّش آى ی دسثبسُ ثیطتشی هغبلت َّش ّش ػٌَاى سٍی ثش ولیه ثب

********** 

  

 (:Verbal – Linguistic Intelligence: ) والهی صثبًی، َّش

 ایي ًَع َّش یؼٌی تَاًبیی استفبدُ اص ولوبت ٍ صثبى

 تَاًبیی وبسثشد هَحش صثبى هبدسی ٍ احتوبالً سبیش صثبى ّب ثِ غَست ضفبّی یب ًَضتبسی

 سیلِ ولوبت تفىش وٌٌذ ٍ هْبست ّبی پیطشفتِ ضٌَایی داسًذ.افشاد ثب َّش صثبًی توبیل داسًذ تب ثَ

  

 ضَد: هی صیش هَاسد ضبهل آًْب ّبی هْبست

 ولوِ هؼٌی ٍ لبلت دسن عٌض، اص استفبدُ تذسیس، دادى، تَضیح گَیی، لػِ گَش دادى، حشف صدى، 

 صثبى شدوبسث تحلیل آًْب، ًظش ًمغِ پزیشفتي ثِ دیگشاى وشدى لبًغ  اعالػبت، یبدآٍسی ّب،

 ّب: تىٌیه

 داستبى سشایی : ثشای اًتمبل اعالػبت، ػلَم، سیبضیبت ثِ ضىل داستبى -

 افىبسثىش: ثِ وبسگیشی ولیِ ی افىبسی وِ دسثبسُ ی هَضَػی ثِ رّي هی سسٌذ. -

 ضجظ غَت: حل هطىالت ٍ ثیبى احسبسبت دسًٍی، هْبستْبی ضفبّی ثشای هىبلوِ -

 حَادث جبسی سٍصًبهِ ًگبسی: ًَضتي ٍ پی گیشی

 اًتطبس: ًطش ًظشات ثشای ایجبد ثحج ٍ گفتگَ ٍ ًمذ

  

********** 
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 (Logical – Mathematical Intelligence: ) سیبضی هٌغمی، َّش

 هٌغمی تفىش                   …      لیبسی دالیل        …   ّب الگَ وطف  …      تَاًبیی: 

آًْب لبدسًذ صًجیشُ ای اص دالیل سا ثسیبس هبّشاًِ دًجبل وٌٌذ، ثیي اعالػبت هختلف ساثغِ ثشلشاس هی وٌٌذ، 

 داسًذ آصهبیص وٌٌذ.وٌجىبًٍذ، سَال ّبی صیبدی هی پشسٌذ ٍ دٍست 

  

 ضَد: هی هَاسد ایي ضبهل آًْب ّبی هْبست

هسئلِ حل وشدى، تمسین ثٌذی ٍ عجمِ ثٌذی اعالػبت،وبس وشدى ثب هفبّین اًتضاػی ثشای دسن ساثغِ ضبى 

ثب یىذیگش، ثِ وبسثشددى صًجیشُ عَالًی اص استذاللْب ثشای پیطشفت، اًجبم آصهبیص ّبی وٌتشل ضذُ، 

دس پذیذُ ّبی عجیؼی، اًجبم هحبسجبت پیچیذُ سیبضی، وبس وشدى ثب ضىل ّبی سَال ٍوٌجىبٍی 

 ٌّذسی

 ّب: تىٌیه

هحبسجِ ٍ وویت ًوبیی: پی گیشی اػذاد ٍ اسلبم دس توبهی ػلَم هبًٌذ: سیبضی، تبسیخ، ٍسصش، عجمِ ثٌذی 

 ٍ سدُ ثٌذی

 ایجبد یه سبختبس ثشای دادُ ّب: اًَاع آة ٍ َّا

 وه ثِ افضایص تفىش دلیك ٍ هَضىبفبًِ ثب پشسص ٍ پبسخپشسص ّبی سمشاط گًَِ: و

 سٍش یبفتبسی: پیذا وشدى ٍ جذا سبختي هَاسد گًَبگَى، دستِ ثٌذی، جستجَی هسبیل ٍ حل آى

 تفىش ػلوی: پیذا وشدى ایذُ ّب، اًگیضُ ّب، ساّىبسّب، ثبصخَسدّب

  

********** 

 (Visual – Spatial Intelligence) ثػشی فضبیی، َّش

 ایي ًَع َّش تَاًبیی دسن پذیذُ ّبی ثػشی است.
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 ”هطىالت حل هٌظَس ثِ رٌّی تػبٍیش هبّشاًِ خلك اهىبى“

ًبیی دسن ثػشی فضبیی ،تجسن فضبیی ،سسن ًمطِ ًٍوَداس ،وبستػَیشی گشافیه ٍعشاحی ،خیبل تَا

 …پشداصی ،ػاللِ ثِ دیذى فیلن، ثبصی ضغشًج ٍ

  

 ضَد: هی هَاسد ایي ضبهل آًْب ّبی هْبست -

سبختي پبصل، خَاًذى، ًَضتي، دسن ًوَداسّب ٍ ضىل ّب، حس جْت ضٌبسی خَة، عشاحی، ًمبضی، 

ؼبسُ ّب ٍ توخیل ّبی تػَیشی )احتوبال اص عشیك ٌّشّبی تجسوی(، دستىبسی وشدى تػبٍیش، سبختي است

 سبختي، تؼویش وشدى ٍ عشاحی ٍسبیل ػولی، تفسیش تػبٍیش دیذاسی.

 ّب: تىٌیه

 تجسن: ثب چطوبى ثستِ تجسن هغبلت، )تختِ سیبُ دسًٍی(، تَس ػلوی خیبلی -

 ٍ هتٌبست، ثْشُ گیشی اص سًگْبی هَسد ػاللِػالهبت سًگی: استفبدُ اص سًگْبی هتٌَع  -

 استؼبسُ ّبی تػَیشی: )ثیبى ایذُ ثِ غَست تػَیش( -

 تشسین تػبٍیش: سسن ًوبدّبی گشافیىی، استفبدُ اص خغَط ٍ عشح ّبی گًَبگَى -

  

********** 

 (Body – Kinesthetic Intelligence) جٌجطی ثذًی، َّش

 سا خَدضبى ّب یبدگیشًذُ ایي –ایي َّش یؼٌی تَاًبیی وٌتشل هبّشاًِ حشوبت ثذى ٍ استفبدُ اص اضیب  -

 .وٌٌذ هی ثیبى حشوت عشیك اص

 خَثی اص حس تؼبدل ٍ ّوبٌّگی دست ٍ چطن داسًذ.آًْب دسن  -

  

 ضَد: هی هَاسد ایي ضبهل آًْب ّبی هْبست -
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ّوبٌّگی ثذًی، ٍسصش، استفبدُ اص صثبى ثذى، غٌبیغ دستی، ٌّشپیطگی، تملیذ حشوبت، استفبدُ اص دست -

 ّبیطبى ثشای سبختي یب خلك وشدى، اثشاص احسبسبت اص عشیك ثذى

 ّب: تىٌیه

 استفبدُ اص ثذى ثِ ػٌَاى ٍسیلِ ی اثشاص احسبسبت ٍاوٌص ّب: -

 ًوبیص ّبی والسی -

 پبًتَهین  هفبّین حشوتی: -

 تفىشّبی ػول هذاس: لوس اضیب ٍ ثشسسی آًْب -

  

********** 

 (:Musical Intelligence) سیتویه – هَسیمی َّش

 فىش هَسیمی الگَّبی ٍ ّب سیتن غذاّب، اص استفبدُ ثب هَسیمی، دسن ٍ تَلیذ ایي ًَع َّش یؼٌی تَاًبیی

 وٌٌذ. هی

 دٌّذ. هی ًطبى الؼول ػىس هَسیمی ثِ ثالفبغلِ

 

 

 ضَد: هی هَاسد ایي ضبهل آًْب ّبی هْبست -

 یبد ثِ  سبصی، آٌّگ  آٌّگیي، الگَّبی تطخیع  هَسیمی، آالت ًَاختي آٍاص خَاًذى، سَت صدى، 

 هَسیمی سیتن ٍ سبختبس دسن  ّب، هلَدی آٍسدى

 ّب: تىٌیه

 سیتن، آٍاص، سشٍد، ضشثِ -

 هشثَط آٍاصّبی ثب دسٍس تىویل  -
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 سهَسیمی فشارٌّی: پخص هَسیمی هٌبست ّوشاُ ثب تذسی -

 …هفبّین هَسیمیبیی: استفبدُ اص غذاّبی هَسیمی ثشای هفبّین، الگَّب ٍ  -

  

********** 

 (Interpersonal intelligence)  : اجتوبػی( )دسن ،فشدی( )فشا فشدی ثشٍى َّش

 .دیگشاى فْن ٍ وشدى ثشلشاس استجبط تَاًبیی یؼٌی  -

ٌذ آًْب چگًَِ هی ثفْو ثجیٌٌذتب دیگش ّبی آدم ًظش ًمغِ اص سا چیضّب وٌٌذ هی سؼی ّب یبدگیشًذُ ایي  -

 اًذیطٌذ ٍ احسبس هی وٌٌذ.

 .داسًذ ّب اًگیضُ ٍ همبغذ احسبسبت، دسن دس ای الؼبدُ خبسق تَاًبیی هؼوَال آًْب  -

 .ّستٌذ خَثی خیلی ّبی دٌّذُ سبصهبى آًْب  -

 .وٌٌذ تطَیك سا ّوىبسی ٍ وٌٌذ ثشلشاس سا آساهص گشٍُ دس وِ وٌٌذ هی سؼی هؼوَال آًْب  -

  

 ضَد: هی هَاسد ایي ضبهل آًْب ّبی هْبست -

 احسبسبت ٍ خلك دسن  ّوذلی،  وشدى، گَش ،دٍگبًِ( ًظش )ًمغِ دیگشاى ًظش ًمغِ اص هسبئل دیذى

 غیش چِ والهی عشیك اص چِ وشدى ثشلشاس ساثغِ  خَ ٍ خلك ثِ تَجِ  گشٍُ، ثب ّوىبسی  هطَست،  دیگشاى،

 هشدم دیگش ثب هخجت سٍاثظ ثشلشاسی ّب، گیشیدس آسام فػل ٍ حل سبصی، اػتوبد والهی،

 ّب: تىٌیه

 دسهیبى گزاضتي هسبیل ثب ّن والسی ّب -

 پیىشُ ّبی اًسبًی: تجوغ افشاد ثشای ّذفی خبظ -

 گشٍُ ّبی ّوىبس: ثشای سسیذى ثِ ّذف هطتشن، تمسین وبس، ّوبٌّگی اػضب -

 ثبصی ّبی غفحِ ای: لشاس دادى داًص آهَصاى دس هَلؼیت خبظ اجتوبػی -
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 ضجیِ سبصی: دٍسُ ّبی تبسیخی، فشٌّگ ّب،اًذیطِ ّب -

  

********** 

 (Subjectivity Intelligence) فشدی دسٍى َّش

 دسًٍی احسبسبت وشدى ثیبى ٍ فْن اصتَاًبیی ػجبست است

 ”دّیذ؟ اًجبم تَاًیذ هی وبسّبیی چِ“ ،”تیذ؟ّس وسی چِ“ وِ: ایي داًستي

 . هیذّذ سٍی وِ ای لحظِ ّوبى دس خَد احسبسبت ثِ ًسجت ثػیشت داضتي

 

 

 ضَد: هی هَاسد ایي ضبهل آًْب ّبی هْبست -

  توبیالت ٍ سٍیبّب،  تطخیع ًمبط ضؼف ٍ لَت خَد، دسن ٍ ثشسسی خَد، آگبّی اص احسبسبت دسًٍی،

 دسن ًمص خَد دس سٍاثظ ثب دیگشاى ثبخَد استذالل ٍ فىش وشدى،  َد،اسصیبثی الگَّبی فىشی خ

 ّب: تىٌیه

 دٍسُ ّبی ٍاوٌص یه دلیمِ ای: فشغت ثشای تبهل ٍ دسٍى ًگشی دس حیي تذسیس

سٍاثظ فشدی: هؼلوبى ایي است هیبى هغبلجی وِ ثِ داًص آهَصاى هی دٌّذٍ صًذگی ٍالؼی آًبى استجبط 

 ثشلشاس وٌٌذ .

 ی ػبعفیایجبدلحظِ ّب

 خػَغیبتی سا وِ داسا ّستیذ ٍ ثِ ضوب دس هَفمیت وبهل ووه هی وٌذ ضشح دّیذ

 دسثبسُ آى ّذف گزاسی وٌیذ یب ّذفی سا دًجبل وٌیذ.

  

********** 
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 (Naturalistics Intelligence) هحیغی گشا، عجیؼت ضٌبسی، عجیؼت َّش

 .است اعشافص هحیظ ٍ عجیؼت  ضٌبخت دس فشد تَاًبیی ّوبى

 عجیؼت چیضّبی سبیش ٍ گیبّبى حیَاًبت، ثب خَة خیلی گشٍُ ایي ّبی آدم

 وٌٌذ. هی ثشلشاس استجبط دسیب یب وَُ ًظیش

  

 ضَد: هی هَاسد ایي ضبهل آًْب بیّ هْبست -

 ، ،جبًَساى گیبّبى پذیذُ ّبی گًَبگَى عجیؼی ّوبًٌذ: ًوَدى جذا ٍ ثٌذی دستِ ٍ ضٌبسبیی تَاًبیی

 . ..…ٍ ّب غخشُ اثشّب، ّب، سٌگ

 ّب: تىٌیه

 یه دفتشچِ اص هطبّذات دسست ًوبییذ. -

 بییذ.تغییشات دس هٌغمِ یب هحیظ جْبًی سا دًجبل، ثشسسی ٍ تَغیف ًو -

 اص حیَاًبت حیبت ٍحص، ثبؽ ّب ٍ پبسن ّب هشالجت ًوبییذ. -

اص دٍسثیي، تلسىَح، هیىشٍسىَح یب رسُ ثیي ثشای هطبّذُ ی سیضُ وبسی ّب ٍ سبختبس آفشیٌص استفبدُ -

 وٌیذ.

 .وٌیذ ًمبضی سا آى یب ثگیشیذ فیلن ٍ ػىس عجیؼت اص –

  

********** 

 (:Emotional Intelligence) ّیجبًی – احسبسی َّش

 .است اعشافیبًص ٍ خَد احسبسبت  ثِ هؼٌی تَاًبیی فشد دس دسیبفت، اسصیبثی، وٌتشل ٍ هذیشیت غحیح

 جبًی ثیبًگش آى است وِ:َّش ّی
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 است. ًبهٌبست ػولی چِ ٍ هٌبست ػولی چِ خبظ ضشایظ دس ٍ اجتوبػی سٍاثظ دس

 داسد، ًگِ صًذُ ّویطِ خَد دس سا اهیذ ثتَاًذ هختلف ضشایظ دس فشد ایٌىِ یؼٌی

 ثطٌَد، سا دیگشاى احسبسبت ًوبیذ، ّوذلی دیگشاى ثب

 اًگبسد، ًبدیذُ سا َچهو ّبی پبداش ثضسگتش، پبداش آٍسدى دست ثِ ثشای

 ًوبیذ، هختل سا اٍ استذالل ٍ تفىش لذست ًگشاًی ًگزاسد

 ًوبیذ. حفظ سا خَد اًگیضُ حبل ّوِ دس ٍ ًوبیذ پبیذاسی هطىالت ثشاثش دس

 .ضَد هی استفبدُ  EQ هؼیبس اص احسبسی َّش سٌجص ثشای

 

 

 هیضاى تب آًْب داسد  EQ هیضاى ثِ یثستگ ثیطتش خیلی افشاد هَفمیت ػبهل اهشٍصُ ثِ تحمیك حبثت ضذُ وِ 

IQ .آًْب 

فشد خیلی هْن تش اص ػَاهلی ًظیش: تجشثِ وبسی، هذسن تحػیلی ٍ یب  EQهخال دس صهیٌِ ضغلی، هیضاى 

 تخػع اٍست.

  

********** 

 ذ:ثب ًگبّی ثِ وتبة اسصضوٌ

 “هذسسِ ٍ خبًِ دس چٌذگبًِ ّبی َّش وبسثشد ٍ سٌجص“

  

 دسیبثین! سا چٌذگبًِ ّبی َّش

 ثگیشین. تػوین دسست ٍ ثیبًذیطین آگبّبًِ

….. 
.. 
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 مهرداد

Edutopia.ir 

 ”نبرید! یاد از را پایگاه این بو پیٌند ً نام فرهنگ و دانش شهر آرمان ىای نگاره از برداری بيره در“

  

 نمایید! درج را خٌد ىای دیدگاه

 نیست! شما سایت ً الکترًنیک پست بو نیازی بنٌیسید، را خٌد نام

 باشید! پیرًز ً سربلند
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